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Redactioneel

Bericht van de Dorpsraad

Wees gewaarschuwd! Terwijl 2 goedheiligmannen in deze decem-
bermaand Vreeland bezoeken, schrikt het dorp onverwacht op
door ‘ontheiligmannen’. In de laatste weken werd zeker 15 keer
ingebroken of poging daartoe gedaan. De schrik zit er goed in. De
inbrekers zijn ondertussen met een beveiligingscamera op film
opgenomen maar nog niet tegen de lamp gelopen. Waakzaam als
we nu zijn zal dat hopelijk niet lang meer duren! De redactie wenst
u gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

De VreelandbodeDe Vreelandbode

Michel van Dijk beste automonteur 
Op vrijdag 12 december van 15.30 - 21.00
uur organiseert de Toverkikker, in samen-
werking met de bedrijfsvereniging, een
kerstmarkt in de oude dorpskern van
Vreeland. Tijdens de kerstmarkt met diver-
se kraampjes zal er een wedstrijd “kerst-
boom pimpen” gehouden worden. Ook is
er een levende kerststal bij de kerk, wordt
er glühwein geschonken en kunnen kin-
deren én volwassenen aan diverse work-
shops deelnemen en in de levende kerst-
stal op de foto. U kunt op deze kerstmarkt
uw kerstinkopen doen, een kerstboom of
een deurkrans in huis halen of gewoon lek-

ker genieten van de kerstsfeer. De slager
verkoopt snert, Aloys een broodje worst,
het pannenkoekhuis is open en er staat een
gezellige poffertjeskraam. De bekende kin-
derboekenschrijver Hans Kuyper signeert
zijn boeken in de Til bij de kerk en al rol-
lend door Vreeland laat “Compagnie with
balls” zijn circusacts zien. Een groep muzi-
kale Vreelanders zingt ons toe en ook de
kerstman is aanwezig in de straten. 
Het belooft een gezellig geheel te worden. 
Lees alles over de kerstmarkt op pagina 4
en 5 van deze Vreelandbode of kijk op:
www.kerstmarktvreeland.nl

Kerstmarkt in Vreeland!

De Vreelander Michel van Dijk is deze zomer uitgeroepen tot
één van de beste 4 Nissan monteurs van Europa. Michel deed
hiervoor eerst mee aan de Nederlandse wedstrijden. Via een
online kennistest en een praktijkronde wist hij een 2e plek te
behalen wat recht gaf op deelname aan de Europese kampi-
oenschappen. Deze kampioenschappen waren in Parijs.
Samen met 56 andere monteurs uit Europa streed hij om één
van de plekken voor de reis naar Japan, het thuisland van
Nissan. De beste 4 deelnemers uit Europa zijn half november
een week naar Japan geweest en Michel, die een 4e plek behaal-
de, was daar dus ook bij. Samen met Desiree bezocht hij onder
andere de Nissan fabriek, Mount Fuji en de stad Tokyo. Tijdens
een ceremonie kregen 16 deelnemers uit heel de wereld uit
handen van dhr Shiga, directielid van Nissan, een medaille en
een trofee uitgereikt. De medaille kon zo mee, Nissan zorgde
voor het transport van de glazen trofee, dit ivm het gewicht er-
van. Inmiddels heeft Michel bij zijn zoon Max op school een
presentatie gehouden over zijn reis naar Japan. S.B.

Op 22 november jl. bezocht Sinterklaas Vreeland. De kinderen mochten Hem in de Grote Kerk
een hand geven en kregen een lekkere zak snoep.

De afgelopen ledenvergadering was een
groot succes, goede opkomst en zinvolle
discussies. De notulen van deze vergade-
ring kunt u nalezen op www.dorpsraad-
vreeland.nl. Via de oproep in de Vreeland-
bode heeft zich één iemand gemeld voor
de opvolging van Karin van Dis. Vanaf he-
den komt Caroline Berends de Dorpsraad
versterken. Zij is sinds kort inwoonster van
Vreeland en wil zich graag inzetten voor
het dorp. Voor de ‘looks and feel’ van het
Dorpsplan zijn wij op zoek naar foto’s van
Vreeland. Oude, nieuwe, gekke en  mooie

foto’s. Deze willen wij opnemen in het
Dorpsplan om te benadrukken dat het een
plan is van, voor en door Vreelanders. U
kunt deze foto’s digitaal aanleveren via
info@dorpsraadvreeland.nl of in een enve-
lop afgeven bij het secretariaat van de
Dorpsraad, op Raadhuislaan 3 t.a.v de heer
Meijhuizen. Uiteraard ontvangt u deze
oude foto’s weer retour na gebruik. Graag
uw adresgegevens vermelden en wie de
foto gemaakt heeft. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!  

R.v.M.

De Dorpsraad wenst u fijne feestdagen

en nodigt alle Vreelanders van harte uit 
voor de traditionele Nieuwjaarsborrel 

op 1 januari 2009 vanaf 16.30 uur in het Dorpshuis.

En een goed voornemen voor 2009: word lid van de Dorpsraad! 
De Nieuwjaarsborrel wordt gesponsord door de Bedrijfsvereniging en het Dorpshuis.
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241CP Kortenhoef
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 
Mw Severien,  Vredelantstraat 11
Bgg  tel. 234049
Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 0294 233159
Dierenarts
tel. 0294 231315
W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave, met dank aan de adverteerders. Om evenwicht tussen infor-
matieve artikelen en advertenties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op prijs. 
Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode. 
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar en Barbara Mees
Met medewerking van: Juliette Jonker, Annelies Weijschedé, Harold Linnartz,
Roos van Monsjou en Renée Bink
Contactpersoon verenigingen: Sandra Boogert
Advertenties: Karin van Dis: info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille (penningmeester)  
Website: Rens van der Meer 
Oplage: 850 exemplaren. Drukker: Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 4 januari 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl  De volgende Vreelandbode komt uit op 15 januari 2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverde teksten in te korten!

Prot. Gemeente Vreeland
zon. 14 dec. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 21 dec. 10.00 uur ds. J.A. Montsma
wo. 24 dec. 22.00 uur ds. R. Abma, 

Kerstnachtdienst
do. 25 dec. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 28 dec. 10.00 uur ds. S. Dijkhuizen
wo. 31 dec. 19.30 uur ds. R. Abma

Oudjaardienst
Meer informatie www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 14 dec. Kindernevendienst

Pastor Schwenk
zat. 20 dec. Woord & Communie

Tejo v.d. Meulen
Kindernevendienst 

wo. 24 dec. Kindernachtmis 19.00 uur
Pastor Huisintveld
Nachtmis 21.00 uur 
Pastor Geurtsen

do. 25 dec. Dagmis Kerst 10.30 uur
Pastor Geurtsen

zat. 27 dec. Pastor Eppink
do. 1 jan. Nieuwjaar 10.30 uur

Pastor Geurtsen
Meer info:  www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitjes
Aangeboden: schoonmaakster (ook strij-
ken, koken e.d.) tel. 0294 233211

Colofon

Agenda
12 dec Kerstmarkt Vreeland
17 dec Kaartavond klaverjasclub 

Vreeland ‘89, 20.00 uur, 
Dorpshuis

17 dec Ledenvergadering IJsclub
Vreeland, 20.00 uur bij Cor

19 dec Kerstviering 70+, 
15.00 tot 17.00 uur, de Til

19 dec Kerstconcert Sursum Corda, 
20.00 uur, Grote Kerk

22 dec  Begin kerstvakantie CSV
1 jan Nieuwjaarsborrel voor alle 

Vreelanders, 16.30 uur, 
Dorpshuis

4 jan Einde kerstvakantie CSV
10 jan Uiterlijke inleverdatum 

gedicht voor Poëzie a/d Vecht
10 jan Frans gala concert, muziek-

vereniging de Vecht, 
20.00 uur, Grote Kerk

15 jan Verschijnen Vreelandbode

Gezondheidscollectief Vreeland 
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel”

centrum voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl
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Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Appelbollen  3 voor u 4,95
Ster-broodjes 4 voor u 2,00
Kerst-staaf  u 4,95
Let op .....onze winkel is op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 
geopend van 08.30 tot 13.00 uur. En op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Op dinsdag zijn wij gesloten.....Uiteraard is ons brood op deze dag wel 
verkrijgbaar bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.

Op woensdagochtend 19 november liepen
alle kinderen van de peuterspeelzaal en
de basisschool, samen met hun meesters
en juffen en de leidster van de Vreeland-
stek, in optocht door het dorp. Zij waren,
met vrolijk gekleurde ballonnen stevig
vastgeklemd in hun handen, op weg naar
het bouwterrein van de nieuw te bouwen
Brede School. Op het bouwterrein was
ook de wethouder dhr K. de Kruijf aanwe-
zig. Hij sprak de kinderen toe en gaf het
sein tot het loslaten van de ballonnen. En
alhoewel een enkeling pas na enige aan-
sporing zijn ballon los wilde laten vlogen
er binnen enkele seconden ruim 250 bal-
lonnen de lucht in. Vol spanning keken de
kinderen de ballonnen na. Degene van
wie de ballon het verste komt krijgt de eer-
volle taak om in het nieuwe schooljaar de
brede school te openen. Na het oplaten
van de ballonnen was het tijd voor het leg-

gen van de eerste offici-
ële stenen. Onder luid
gezang werd door elke
klas een versierde steen
op het muurtje gemet-
seld. Meester Gert, de
nieuwe directeur van
basisschool CSV, kreeg
de eer om de “laatste
eerste steen” te metse-
len. Tot besluit kregen
alle kinderen nog een
presentje van de aanne-
mer en konden de
bouwvakkers hun werk-
zaamheden op het
bouwterrein weer her-
vatten. Wij hopen dat
voor de zomervakantie
de Brede School klaar is.

S.B.

1ste steen Brede School Vreeland

Op 20 november speelde cabaretduo
MiER op initiatief van de Ronde Tafel
Vechtstreek een benefietvoorstelling in
het Dorpshuis. Op geweldige wijze gin-
gen Erik Kuperus en Michel Verheijden
aan de slag met wat het publiek hen toe-
riep en maakten daar met hun begelei-
dende band ‘the Secondants’ scènes,
sketches en liedjes van. Er is zelfs een
heus “Vreelandlied” bedacht, waarbij
het publiek uit volle borst meezong. De
dierenarts uit Loenen zal zijn bezoek
aan Vreeland niet snel vergeten, zijn ver-
haal is ongeveer de hele voorstelling in
de scènes teruggekomen. Na de pauze
was er een veiling, waar de overige leden
van de Ronde Tafel zaken voor hadden
ingebracht. Dit varieerde van een medi-
sche check-up door een tv-cardioloog tot
aan een Senseo, een vaartocht of een ei-
gen website. De opbrengst van de voor-
stelling en van de veiling, in totaal meer
dan h 7500, gaat naar ‘de Vuurdoorn’,
een logeerhuis voor thuiswonende kin-
deren en jong volwassenen met een ver-
standelijke beperking. Gezien de hoogte
van het bedrag wordt niet lukraak speel-
goed ingeslagen, maar wordt met de lei-
ding van ‘de Vuurdoorn’ bekeken hoe

het geld het beste besteed kan worden.
Een mooi resultaat dus voor ‘de
Vuurdoorn’ en zeker ook voor de onge-
veer 120 bezoekers die een oergezellige
en zeer grappige avond hebben gehad.
Veel dank is niet alleen aan dit razend
knappe cabaretduo verschuldigd maar
ook aan het Dorpshuis en aan
Production Partners voor de zeer profes-
sionele verzorging van de techniek.     J.J.

Benefiet MiER een gierend succes
De afstand Aarde-Maan is in 2008 het kleinst op 12 december:
356.567 km. De volle Maan op die dag is dan ook de grootste
en helderste van het afgelopen jaar. Zeker bij opkomst en on-
dergang is de Maan nu indrukwekkend en de moeite van het
bekijken meer dan waard. Op 21 december, om 13.04 uur, be-
gint de astronomische winter. Die dag vinden de korste dag
en de langste nacht plaats. De zon komt in Vreeland pas op
om 8.45 uur en verdwijnt om half vijf al onder de horizon. Na
21 december worden de dagen weer langer.  Op 23 december
vliegt de enkele honderden meters grote planetoide 2008
EV5 op 3.3 miljoen km langs de Aarde. We zullen er in
Vreeland weinig van merken. Grote brokken ruimtepuin vlie-
gen met een zekere regelmaat langs de Aarde en gelukkig zel-
den op ramkoers. Pas gevaarlijk wordt het op 13 april 2036,
wanneer de asteroide 99942 Aphopis akelig dicht in de buurt
komt. De kans dat er iets gebeurt is zeer klein, maar mocht
dit stuk ruimtepuin met een gewicht van 21 miljoen ton en
een snelheid van ongeveer 45.000 km/uur de Aarde raken,
dan krijgen we in Vreeland naast de file op de N201 nog een
ander probleem... Maar tot dan hebben we nog even de tijd,
bijvoorbeeld om op Oudejaarsavond te zien hoe de Maan en
Venus samen 2008 uitluiden. H.L.

De hemel boven Vreeland

De ballonnen met kaartjes eraan, worden losgelaten. Ondertussen zijn er al kaarten
uit Limburg en zelfs Duitsland teruggestuurd.

Woensdag 28 januari 2009 is het
Nationale Gedichtendag. In de biblio-
theek van Loenen wordt dan een gedich-
ten-avond georganiseerd door de
Stichting Poëzie aan de Vecht. Laat daar je
favoriete gedicht (zelf geschreven of door
iemand anders) horen op deze feestelijke
avond die muzikaal omlijst wordt door
het duo Kwakkenbos-Van Vulpen.
Geef je vóór 10 januari op: Cees  Samsom
(tel: 0346-263719; email: ceessamsom@-
orange.nl) Piet van den Akker (tel: 0294-
231561; email: pvandenakker@caiway.nl).
Bezoek de volgende website voor informa-
tie over de Nationale Gedichtendag: 
www.gedichtendag.org/activiteiten/utrecht.

Nationale Gedichtendag
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

TEL. 0294 - 232417
E-MAIL info@demper-consultancy.nl

Koopavond
Onze volgende winkels zijn open:
Tierelantijn, Belleza Haar-Mode, De Dag-
markt en Saskia Brocante.

Kerstworkshops
Tijdens de kerstmarkt kunt u vanaf 16.30
uur zelf, of samen met uw (klein)kinde-
ren, deelnemen aan verschillende work-
shops. U kunt kiezen uit de volgende
workshops:
Oliefles beschilderen in de Til: beschilder
met speciale verf een oliefles en maak hier
een waar kunstwerk van. Vogelhanger
maken: decoreer een vogelvoederhanger,
rijg een pindaslinger en hang hier een me-
zenbol aan voor de vogels in de winter.
Kerststukjes maken in de muziektent:
creëer uw eigen kerststuk met kerstgroen
en diverse decoratiematerialen. Alle work-
shops kosten 6 euro. Bij de kraam van de
Toverkikker in de Breedstraat kunt u een
workshopkaartje kopen en ontvangt u de
benodigde materialen. De Toverkikker
wenst u veel creatief plezier toe!

Kraampjes
De kraampjes komen te staan in de
Breedstraat, de Voorstraat en op het
Kerkplein. Er worden in de kraampjes al-
lerhande spullen verkocht zoals: kerst-
kransen, kerstbomen, kerststukjes, kerst-
kaarten, kleding, sieraden, schoenen,
boeken, kaas, wijn, pure produkten,
kado-artikelen, brocante en nog veel
meer. Vergeet ook een bezoekje aan de
sfeervol ingerichte winkel van Saskia aan
de Lindengracht niet!

Kinderboekenschrijver Hans
Kuyper signeert zijn boeken 
Tijdens de kerstmarkt komt de bekende
kinderboekenschrijver Hans Kuyper naar
Vreeland. Hans Kuyper signeert zijn boe-
ken van 16.30 - 18.30 uur in de Til. Hier
kunt u ook zijn boeken aanschaffen.

Werk van Hans verschijnt regelmatig in
Okki en Taptoe en in allerlei verzamel-
bundels en bloemlezingen. Ook gaat
Hans regelmatig op bezoek bij verschil-
lende scholen in Nederland. Als Hans
Kuyper op bezoek is in de klas, vragen
kinderen hem vaak: ‘Wat is het mooiste
dat u geschreven heeft?’ Hij antwoordt
dan meestal met dit kleine versje: 

Ik wou een ijsje, toch kreeg ik er geen. 
Dat was ontzettend, afschuwelijk gemeen! 
Maar ik moest huilen, en tegen mijn zin, 
mokkend met mama een modezaak in. 

Niet veel auteurs zijn zo veelzijdig als
Hans Kuyper. Dat begon al toen hij kind
was. Hij typte en tekende zijn eigen boek-
jes, maar speelde ook basgitaar in ver-
schillende bands en deed aan toneel. De
boeken van Hans Kuyper vormen een
mooie afspiegeling van zijn multitalent.
Hij schrijft boeken, gedichten en theater-
stukken voor kinderen van verschillende
leeftijden en voor volwassenen. Hij zingt
liedjes en maakt kleutercabaret. Hij
schrijft grappige verhalen over Fleur en
haar dikke papa en meeslepende boeken
over Douwe (Vlinders) en Cas, Marit en
Nicole (4-ever). 

Kerstmarkt Vreeland

DE NEDERLANDEN GEEFT ZICH BLOOT!
In januari, februari en maart 2009 serveert de Nederlanden een uniek menu.

De 10 beste gerechten van patron cuisinier Wilco Berends in één menu. 
Prijs per persoon 90,00.

BUSINESS LUNCH
Een 3 gangen menu, eventueel in 1,5 uur geserveerd. 

Prijs per persoon 39,50
LAZY SUNDAY

U kunt op zondag de gehele dag bij ons aan tafel van 12.00 - 19.00u. 
Ook voor een goed glas wijn met een culinair hapje of koffie en thee 

met een petit four is onze lounge de gehele week geopend!
HOTELKAMER-PRIJZEN

Onze luxe en ruime hotelkamers zijn al boekbaar vanaf 125,00 per kamer
VERGADER-ARRANGEMENTEN

Ook voor succesvol zakendoen bent u bij ons aan het juiste adres!
8 uurs vergaderarrangement vanaf 55,00 p.p.

Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige kerst toe 
en natuurlijk gezondheid en succes in 2009!

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

www.nederlanden.nl  •  info@nederlanden.nl  •  Tel. 0294 23 23 26

Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon

Programma kerstmarkt Vreeland:

15.30 uur opening van de kerstmarkt bij de muziektent 

15.30  - 21.00 uur levende kerststal, kerstmarkt en koopavond

15.30 - 17.30 uur wedstrijd “kerstboom pimpen”

15.30 - 17.30 uur op de foto in de kerststal

15.30 - 19.30 uur gratis draaimolentje voor de kleintjes

16.30 - 18.30 uur kinderboekenschrijver Hans Kuyper 
signeert zijn boeken in de Til

16.30 - 20.00 uur diverse workshops in de Til en de muziektent

19.00 uur prijsuitreiking kerstboom pimpen bij muziektent

vanaf 21.00 uur naborrelen bij het café van Cor.



Straatoptredens van
“Compagnie with balls”
Al rollend op een levensgrote bal van 1,70
doorsnede vertoont Merel haar kunsten en
danst met haar reus van 4,5 meter hoog op
muziek door de straten van Vreeland.

Optreden kerstkoor
Een groep muzikale Vreelanders zal ons
vanaf 19.00 uur verschillende malen van-
af diverse locaties met hun kerstliederen
sfeervol toezingen.

Draaiorgel
Riks Noorman zorgt met zijn draaiorgel
voor gezellige kerstmarktmuziek. De op-
brengst schenkt hij traditie getrouw aan
het Ronald McDonalds AMC huis te
Amsterdam.

Blijf gezellig eten 
op de kerstmarkt!
Naast de muziektent komt een poffertjes-
kraam te staan en ook onze visprinses
Renate is aanwezig. Tegenover het café
van Cor kunt u genieten van glühwein en
warme chocolademelk. Loop even langs
de slager voor een kopje snert, naar Aloys
voor een broodje worst of duik het pan-
nenkoekhuis in voor een overheerlijke
kerstpannenkoek.

Wedstrijd kerstboom pimpen
Neem tussen half vier en half zes een kijk-
je bij de wedstrijd “kerstboom pimpen”
op het Kerkplein. In deze wedstrijd  strij-
den een aantal teams met elkaar om de
twee hoofdprijzen: een compleet verzorg-
de rondvaart aangeboden door Vecht-
Exclusief of een workshop bij de
Toverkikker. Met zelf meegenomen mate-
rialen gaan de teams hun kerstboom zo
mooi mogelijk versieren. De jury, be-
staande uit de kerstman en zijn elfjes,
maakt om 19.00 uur de uitslag bekend bij
de muziektent.

Op de foto in de 
levende kerststal
Verander uzelf in een herder, één van de
drie koningen of een ander figuur uit de
kerststal en laat u, samen met uw gezin,
vereeuwigen door onze kerstmarktfoto-
graaf voor een vrolijke kerstkaart. Onze
fotograaf is in elk geval aanwezig van
15.30 tot 17.30 uur. U krijgt tegen een klei-
ne vergoeding de foto per email thuisge-
stuurd. Wij zoeken nog figuranten die
een deel van de avond de kerststal willen
“bemannen”. Aanmelden kan bij de le-
vende kerststal op het kerkplein.

Afsluiting Breedstraat 
en Voorstraat
Parkeren is in de Breedstraat en de
Voorstraat op vrijdag 12 dec. vanaf 11.00
uur niet meer mogelijk. Wij vragen u, op
deze dag, uw auto aan de overzijde van de
Vecht (of elders) te parkeren. Vanaf 21.00
uur zullen de marktkramen weer wegge-
haald worden.

De kerstmarkt wordt mede
mogelijk gemaakt door:
Bedrijfsvereniging Vreeland, De Toverkik-
ker, Di’progetto, VechtExclusief, Belleza
Haar-Mode, Borduurstudio het Gooi, Rita
Smink, Slagerijen Gebr. Dalhuisen, In de
Roos, Kaasboerderij de Willigen, Eras
Design, Stichting Hope Peru, Saskia
Brocante Winkel. Een link naar deze websi-
tes is te vinden op de website www.kerst-
marktvreeland.nl onder het kopje sponsors.

Wij wensen u een gezellige kerstmarkt toe!
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Kijk voor een overzicht 
van alle adverteerders op

www.vreelandbode.nl

Houd 
Vreeland 

mooi!
Word lid van de DORPSRAAD www.dorpsraadvreeland.nl

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

Rijksstraatweg 125, Loenen, tel. nr. 0294 234 166
Markt 4, Breukelen, tel. nr 0346 251 004

Saskia
BROCANTE WINKEL

UITNODIGING

12 december van 10.00 tot 21.00 uur
13 december van 10.00 tot 18.00 uur
14 december van 11.00 tot 17.00 uur

W ij verkopen o.a. brocante, woonaccessoires, curiosa,
kerstartikelen, cadeaux, groendecoraties, woon-

kussens/plaids, kerstkransen en landelijke meubeltjes 

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88
Kijk op: www.saskiab.nl

Barn sales in Christmas style

Wat is Vreeland zonder Koninginnedag?
Wat is Koninginnedag zonder Oranje
Comité? Wat is het Oranje Comité zonder
enthousiastelingen? Het Oranje Comité
heeft uw hulp nodig! Wij zoeken mensen
die ons willen helpen met een bepaald on-
derdeel van Koninginnedag.  Zo zoeken
wij: een logistiek coördinator, een water-
spektakel coördinator, iemand die spon-

sors werft, creatieve hulp bij het ontwik-
kelen van de spelletjes en een aantal men-
sen die boekjes willen rondbrengen. Wilt
u ook graag uw steentje bijdragen aan het
gezellige koninginnedagfeest? Mail dan
uw gegevens naar roos@vanmonsjou.nl of
neem contact op met Monique Hoppen-
brouwers 0294 230010 of Roos van
Monsjou 06 52 332488.

Oranje Comité Vreeland zoekt hulp

Op donderdagavond 18 december vieren
kinderen van de bovenbouw van basis-
school CSV hun kerstfeest in de Grote
Kerk te Vreeland. Groep 6 voert een to-
neelspel op en gezamenlijk zullen de
kinderen bekende en minder bekende

kerstliederen zingen. Kinderen van de
onderbouw vieren het kerstfeest in de
hal van de school. Na de kerstviering is
er nog een gezellig samenzijn van ou-
ders en kinderen op het schoolplein van
de CSV.

Kerstfeest basisschool CSV
Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.
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Bedrijvigheid in Vreeland
Franc Savelkouls van Fysiotherapie Vreeland

Franc Savelkouls is 25 jaar werkzaam als
fysiotherapeut: een reden om hem in het
kader van de Bedrijvigheid in Vreeland
eens te spreken.
Het gesprek vindt plaats op de zolderver-
dieping van de fysiotherapiepraktijk, een
soort fusieachtige ruimte waar geluncht
en gelounged kan worden voor zover daar
natuurlijk tijd voor is. Franc verschijnt
met de mededeling dat hij zijn meisjes
aan het werk heeft gezet. Bij navraag blijkt
het om een aantal oudere dames te gaan
die onder medische begeleiding trainen
in de fitnessruimte op de begane grond.
Tijd om rustig met Franc te praten is er
nauwelijks. Peter en Vincent schuiven
aan, beide fysiotherapeut en Cor die de
zooltjes maakt voor de patiënten van
Franc. Hanneke komt de administratie
doen. Kortom al gauw is het tjokvol en rol-
len de grappen over tafel.

Franc kwam vanuit het zuiden, wat nog
steeds aan z’n gemoedelijke zachte ‘g’ te
horen is, in 1976 naar Amsterdam. Daar
volgde hij zijn opleiding en werkte hij een
aantal jaren als fysiotherapeut. Samen
met z’n toenmalige baas, Delphine
Slijper, begon hij een praktijk in Vreeland
op Slotzicht. In ‘91 werd het pand gekocht
aan de Fetha nr. 19. Vincent kwam erbij,
oorspronkelijk patient van Franc. Peter
kwam erbij die hij nog kende van zijn stu-
dietijd. Tuschka en Arjen werken in deel-
tijd. Franc werkt 2 dagen in Vreeland.
Naast zijn gewone fysiowerk, heeft hij
zich gespecialiseerd in podoposturale the-
rapie, dwz. een therapie die de houding
via de voeten verandert waardoor tal van
klachten kunnen worden verholpen.
Door het aanmeten van hele dunne zool-
tjes (geen steunzolen!) kan invloed wor-
den uitgeoefend op de gehele lichaams-
houding en de spanning van de spieren.
Die zooltjes zijn eigenlijk niet voor kinde-
ren bedoeld omdat hun neurologische

systeem nog niet is uitgegroeid. Maar voor
volwassenen kan het heel veel klachten
verhelpen. Sinds een tijdje is Cor aange-
trokken, oud schoenmaker, die nu de
zooltjes maakt ipv Franc. Cor verschijnt in
zijn witte doktersjas, een cadeau van de
“jongens”, een beetje mopperend omdat
in zijn werkplaats een stagiaire is neerge-
streken waardoor hij zijn kont niet meer
kan keren. Lachen natuurlijk.

Ik probeer het gesprek weer op te pakken:
Wat doet Franc de overige drie dagen? Dan
werkt hij in Amsterdam bij de politie.
Daar gaf hij aanvankelijk adviezen over
gezondheid, voeding en het verbeteren
van de conditie. Maar met de fitnesstest
voor politieagenten die er in 2009 zit aan
te komen zijn de trainingsprogramma’s
uitgebreid, zijn er meer mensen bij geko-
men en regelt Franc nu vooral ook de coör-
dinatie. Franc vindt Vreeland en
Amsterdam een prettige mix. Hij vindt
het leuk om op verschillende manieren
met zijn vak bezig te zijn. En dat houdt hij
voorlopig nog wel even vol. Zijn er wensen
voor de toekomst? “Ach, ik droom wel
eens van een klein hotelletje in het buiten-
land. Alleen in het weekend open en dan
mijn gasten verwennen. Door de week
vrij. Dat lijkt me wel wat.” R.B.

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

Opruiming!
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl

De collecte tijdens de kerstnachtdienst in
de Grote Kerk is dit jaar bestemd voor De
Regenboog Groep, interkerkelijke stich-
ting voor de zorg en opvang van dak- en
thuislozen en verslaafden.
U kunt dit werk ook steunen door het
overmaken van een gift op girorekening
8081 tnv De Regenboog Groep te
Amsterdam.  Meer informatie kunt U vin-
den op de website: www.deregenboog.org

Collecte tijdens de
kerstnachtdienst 2008
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Aan de Lindengracht in Vreeland is al 15
jaar het Wynhuys van Nedervecht Wyn-
kopers gevestigd. Op zaterdag en op af-
spraak open maar ook als het licht
brandt, kun je er rustig even binnenstap-
pen. Als je dat doet kom je in een gezelli-
ge, huiskamerachtige ruimte waar een
uitgebreide selectie van Zuid-Afrikaanse
wijnen is uitgestald. Vakkundig advies en
enthousiasme laten je nooit met lege han-
den weer het pand verlaten, zij het dat de
bestelling zo groot is dat je liever wilt dat
die thuis bezorgd wordt. Ook dat kan na-
tuurlijk. Maar op 1 januari 2009 zal de
winkel worden gesloten. Weer een winkel
weg uit Vreeland. Wat jammer! Ik vraag de
heer Blijdenstein naar hoe het ooit begon
en waarom hij er nu mee ophoudt.
Hij vertelt dat het begonnen is met zijn
grote liefde voor Zuid-Afrika waar hij al
als student een jaar werkte en rondtrok.
Hij had er eigenlijk best willen gaan wo-
nen maar door het apartheidsregime
heeft hij nooit daadwerkelijk die beslis-
sing genomen. In 1990 ontstond al het
plan om als hobby wijn te importeren en
toen Mandela aan de macht kwam en de
omstandigheden in Zuid-Afrika verbeter-

den, zag hij zijn kans om zijn wijnhobby
met zijn liefde voor Zuid-Afrika te combi-
neren. Hij startte de firma Nedervecht
Wijnkopers samen met zijn dochters
Lisette en Marguerite.

In 1998 besloten zij het huidige pand aan
de Lindengracht te kopen en er een echte
wijnwinkel in Zuid-Afrikaanse wijnen te
beginnen. Doel was en is om wijnen van
een goede prijs-kwaliteit verhouding te
vinden die ze vooral zelf erg lekker vin-
den. Daarvoor moesten ze natuurlijk wel
regelmatig afreizen naar Zuid-Afrika
maar dat vonden ze geen van drieën erg
vervelend. Maar waarom dan nu stoppen?
“Tja... het besluit om op te houden is wel-
iswaar met pijn in het hart genomen
maar het voelt ook als een natuurlijk pro-
ces. 15 jaar was een lange en mooie perio-
de maar zo langzamerhand is er bij ons
alle drie een behoefte ontstaan om ook
weer eens tijd te hebben voor iets anders.”
De heer Blijdenstein voelt zich bevoor-
recht zo lang en plezierig met zijn doch-
ters te hebben samengewerkt.
Tot 1 januari is Nedervecht Wynkopers ge-
woon op zaterdag open! R.B.

Wynhuys Nedervecht Wynkopers stopt

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 0294 - 233 161

Op 10 januari geeft Muziek-
vereniging ‘De Vecht’ uit
Vreeland een Frans galacon-
cert met de titel “Met de
Franse slag”.
Er worden die avond uitslui-
tend werken van Franse
componisten ten gehore ge-
bracht. Voor de pauze speelt
het orkest onder andere: een
deel uit het Faustballet van
Grounod, Versailles van
Lancen, en Cantique van
Fauré in een bewerking van
Daehn. Na de pauze staat er
lichte muziek op het pro-
gramma: Les Lacs Du
Connemara van Sardou,
werk van Charles Aznavour en anderen.
Met grote trots presenteert “Muziek-ver-
eniging De Vecht”, als hoogtepunt, het
tromboneconcert Morceau Symphonique
van Alexandre Guilmant. De solo wordt
vertolkt door Arno Schipdam, solotrom-
bonist van het Residentie Orkest. U leest
het al, een concert om niet te missen! 

Kaarten kunt u reserveren via reserve-
ren@muziekverenigingdevecht.nl
Kaarten kosten h 7,50 voor volwassenen
en h 5,- voor kinderen tot 12 jaar. 

Uiteraard wordt u feestelijk en in stijl ont-
vangen in de Grote Kerk te Vreeland om
20.00 uur.

Concert Avec Le Coup Français
Muziekvereniging De Vecht Vreeland

Op vrijdagavond 19 december 2008 orga-
niseert het Christelijk Gemengd
Streekkoor “Sursum Corda” haar jaarlijks
Kerstconcert. Het Kerstconcert wordt ge-
geven in de Grote of St. Nicolaaskerk in
Vreeland. Aan deze avond verleent ook
het Gemengd Koor “Elan” uit Abcoude
haar medewerking. Tijdens het concert
kunt u genieten van veel kerstliederen en
ander mooie muziek passend in deze tijd

van het jaar. Organist deze avond is Rocus
van den Heuvel en de algehele leiding is in
handen van Andries Jagt. 
Aanvang van het concert is 20.00 uur, de
kerk gaat om 19.30 uur open.
Na afloop is er gelegenheid om gezamen-
lijk een kopje koffie te drinken.
Wilt u meer weten over het koor, bezoek
dan onze website: 
www.zangverenigingsursumcorda.nl

Kerstconcert in Vreeland

Er is een tijd van komen 
Er is een tijd van gaan

Wij sluiten definitief op 31/12/08.
Op Zat 13, 20 en 27 december 

RESTANTEN VERKOOP van 14.30 - 17.30 uur 
Verhinderd op deze dagen? 

Maak een afspraak: 0654 663075. 
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WWeellkkoomm!
Hee hallo allemaal! Sint is terug naar
Spanje en hohoho, de Kerstman komt
naar Vreeland. Bij Kindernieuws lees je
wanneer! Voor veel mensen is december
de maand van het licht ondanks dat het
de donkerste maand van het jaar is. Hoe
vier jij het Kerstfeest? Misschien wel met
de lekkere taart van Dominique! Wij zijn
heel benieuwd of jullie een wens hebben
voor het nieuwe jaar. Voor jezelf of voor
alle Vreelanders, of misschien voor de we-
reld? Schrijf je het ons in de vakantie?
Zeg, hou jij van lezen? Stuur ons dan ook
jouw top 3 lievelingsboeken en vertel er
bij waarom je deze top 3 koos! In groep 4
en 6 hebben ze al een top 3 gemaakt. Kijk
maar in deze Kinderpost! Speciaal voor
Kerst is er verder een lekkere puzzel, wat
mopjes en een goede tip om je niet te ver-
velen! Lees snel de avonturen van Pissebed
en de nieuwe Tover-kikkerKnutseltip! En
schrijf ons! Mail op info@vreelandbode.nl
of doe je post in de  vreelandbode-brieven-
bus op school. 

Kijk  een schitterende ster, stralend aan de
hemel. Als wij zo stralen voor elkaar,
wordt het een vrolijk kerstfeest en een
warm nieuwjaar! Dat wensen wij jou toe! 

MMooppjjee
Jantje gaat naar de dierentuin. Dan gaan
ze naar de Pauwen. Jantje zegt kijk mama
daar staat een kip in bloei. “Gesreefen”
door Ruben.

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
Wist je dat....

De Kerstman op 12 december  in
Vreeland naar de Kerstmarkt komt.
Kom jij ook? 

De opleiding tot “Razende Reporter”
wordt op woensdagmiddag 14 januari
van 13.15 tot 14.15 uur op School (lo-
kaal Juf Sandra) gegeven! Er zijn nog
een paar plekjes vrij hoor... Hou jij van
interviewen of schrijven? Geef je dan
gauw op bij info@vreelandbode.nl. 

DDee  TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseellttiipp

‘Maak je eigen kerstkaarten’
Benodigdheden: papier, schaar, tijdschrif-
ten, potloden, viltstiften, glitters, lijm.
Werkwijze: Knip een stevig vel papier
doormidden. Vouw deze twee vellen door-
midden, je hebt nu 2 kerstkaarten. Knip
uit oude tijdschriften plaatjes die je op je
kerstkaart wilt plakken. Versier je kerst-
kaart met glitters en schrijf of teken er
nog iets leuks bij.
Veel knutselplezier!

GGeeddiicchhtt

Luchtpiloot
Ik ben een luchtpiloot!
Een hemels ooit.
Ik vlieg en ik vlieg.
Ooit word ik verlost.
Met Kerst al ik de schatten heb terug ge-
bracht
Dan ben ik vrij!

Madelein van den Hoogen 8 jaar

KKeerrssttppuuzzzzeell  DDoooollhhooff
Gemaakt door Maaike 

TTiipp  vvaann  ddee  MMaaaanndd
Wil je alvast een beetje leren autorijden
en inparkeren? Dat is pas moeilijk!
Probeer het bij “parkeren”, een behendig-
heidspelletje op www.spelletjes-voor-kin-
deren.nl

MMooppjjee  22
Wat is groen en skyt door de sneeuw?
Antwoord: een skiwi.
Door Luna, 9 jaar.

SSttrriippvveerrhhaaaall  ��
Speciaal voor Kerstmis een nieuw stripver-
haal van Pissebed Willem. 
Door Willem van der Donk, 8 jaar

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994
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FFeeeessttttaaaarrtt  vvaann  DDoommiinniiqquuee

Dominique werd 9 jarig en verzon hele-
maal zelf  haar eigen taart! Mmmm, die
was zo lekker dus hier is het recept!
Recept Dominique’s Feesttaart
• Maak een keek in een appeltaart vorm

snij  de keek doormidden  in 2en
• Maak bruine glazuur van poedersuiker

drupje water en bruine kleurstof smeer
het op het keek

• Leg er roze koeken er op en pepernoten met
er een laagje chocolade laagje er om heen

• Maak witte glazuur zonder bruine
kleurstof :) Leg de 2en helft er op 

• Smelt witte chocoladen  met klein beet-
je roden kleurstof

• Smeer het op de zijkant
• Smelt  witte chocolade met blauwe kleurstof
• Smeer het op de bovenkant 
• Versier het met feest dingen doe er cho-

colade aan de zijkant

MMooppjjee  33
Meester geeft natuurkundeles. “Bij hitte
zet iets uit en bij kou krimpt iets. Wie kan
daar een goed voorbeeld van geven? Mark:
“De zomervakantie duurt 6 weken maar
de kerstvakantie duurt maar 14 dagen,
meester!”

RRaaaaddsseell--OOnnttddeekk  jjee  pplleekkjjee
Waar staat het huis met deze gevelsteen?
Weet je het? Stuur een mailtje naar
info@vreelandbode met het juiste adres (=
naam van de straat en het huisnummer)!
Onder de goede inzendingen wordt een
klein kadootje verloot! 

Oplossing vorige keer:
De schoorsteen met gras is ontdekt op
Boslaan nummer 1. De boerderij aan de
andere kant van het fietstunneltje. Er zit-
ten weleens ooievaars op! Er zijn 3 win-
naars: Jet, Sophie en Britt, jullie kunnen
bij juf Sandra iets komen grabbelen! 

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2009

www.tunfun.nl V
rB
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Lezen is goed, luisteren anders
Een hoorspel onder de kerstboom!!! 
Het origineelste cadeau dit jaar. Met vele bekende
topacteurs als Antonie Kamerling, Georgina
Verbaan, Huub Stapel en Michiel Romeijn
Voor de kinderen Erik of het klein insectenboek
Voor de groten Komt een vrouw  bij de dokter,
Zaterdag en De ontdekking van de hemel

Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf. 
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, tel:237304
Nu ook te koop bij Tierlantijn!!!
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Geef uw mening op www.vreelandbode.nl
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De bewoners van Vreeland werden op
woensdag 19 november jl. verrast met het
afgaan van de sirene bij Greif. Dit was het
teken voor de jaarlijkse ontruimingsoefe-
ning. Normaal altijd aangekondigd in de
Vreelandbode maar deze keer niet, om te
kijken hoe de medewerkers en de mensen
vanuit het dorp hierop zouden reageren. 
Voorafgaand aan deze oefening is er in
september de jaarlijkse BHV herhalings-
training geweest op het Greif terrein.
Hierbij zijn alle BHV-ers opnieuw ge-
schoold in hun vaardigheden op het ge-
bied van Bedrijfshulpverlening. Vandaar
dat u een brandweer-oplegger door het
dorp heeft zien rijden naar Greif toe.
Voor 2009 staan er ook weer oefenavon-
den en dagen gepland, dat zijn:

• 18 februari bedrijfsbrandweer oefen-
avond van 16.45 - 19.00 uur;

• 15 juni gezamelijke oefenavond met de
regionale brandweer Loenen en
Nigtevecht 16.45 - 22.00 uur;

• 17 en 18 september BHV herhalingstrai-
ning 09.00 - 16.00 uur.

• 8 december bedrijfsbrandweer oefen-
avond van 16.45 - 19.00 uur

Greif zal trachten om zo min mogelijk
overlast te veroorzaken tijdens deze oefe-
ningen. Indien u eens een keer een kijkje
wilt nemen op één van onze oefenavon-
den neem dan vooraf even contact op met
Marcel van Kooten Arbo- & Milieucoördi-
nator van Greif en tevens belast met de
coördinatie van de BHV organisatie. Met
hem kunt u een afspraak maken.

Ontruimingsoefening bij Greif

IJsclub Vreeland houdt woensdag 17 decem-
ber as. haar jaarlijkse ledenvergadering.
Locatie Taveerne de Vecht, Lindengracht 25.
Aanvang 20.00 uur. Leden zijn van harte uit-
genodigd. Er is een film gemaakt van de fees-
telijkheden rond de kunstbaan in Vreeland
in maart dit jaar. Deze zal worden afge-
speeld. De IJsclub zoekt dit jaar opvulling
voor een aantal functies. Allereerst is zij op

zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige
voorzitter Lodewijk van Monsjou neemt na
8 jaar trouwe dienst afscheid. Daarnaast is
de IJsclub op zoek naar uitbreiding van haar
bestuursleden. Uitbreiding heeft als doel
om in tijden van ijs de taken beter te kunnen
spreiden over de verschillende bestuursle-
den. Tot slot zoekt de IJsclub nog een groot
aantal vrijwilligers die het leuk vinden om
de keet en haar interieur op het ijsbaanter-
rein aan de Bergseweg op te knappen. U
kunt zich voor bovenstaande functies aan-
melden bij Carola Marseille (0294-295321 of
carola@marseille.nl). 

Bericht van de IJsclub Vreeland

Op 13 november heeft zich een dodelijk
ongeluk voorgedaan op Oud Over. Dit on-
geluk heeft veel losgemaakt onder de be-
woners van Oud Over en de Boslaan. Er is
intensief e-mail contact geweest onder-
ling en dit heeft geresulteerd in diverse
brieven geschreven aan de gemeente. De
verkeersveiligheid op een smal weggetje
als Oud Over/Boslaan laat ernstig te wen-
sen over. Er zijn dagelijks vele kinderen
die op de fiets van en naar Vreeland fiet-
sen. Het is van (levens)belang dat de ge-
meente direct stappen onderneemt om
Oud Over/Boslaan veiliger te maken voor
onze jeugd. Dit is ten dele gebeurd door
het instellen van een vrachtwagen verbod
op gezette tijden. Een stap in de goede
richting en ik spreek de hoop uit dat er
nog veel meer zullen volgen.               R.v.M.

Dodelijk ongeluk 

“Proef onze culinaire
ontdekkingsreis”

4-gangen menu à s 45,00

6-gangen menu à s 67,50

Kwaliteit, Traditie, Sfeer
Ambassadrice
van de
Vechtstreek
In de Gooi en Eemlander van
3 december stond een bijna
pagina groot artikel over
Juliette Jonker en haar be-
drijf VechtExclusief met als
titel: ‘Ambassadrice van de
Vechtstreek’. 

Foto: Studio Kastermans
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Start spreading the news....
Net als ieder jaar schipperde Lodewijk van
Monsjou de Goede Sint Vreeland weer bin-
nen op zijn tjalk de Vrouwe Cornelia. Was
het Sinterklaas die Lodewijk en Joke van
Monsjou op het idee bracht om de Vecht
eens te verruilen voor ruimer sop? Nu de
Goedheiligman weer richting Spanje
vaart, verheugen ze zich in ‘woonschepe
van Monsjou’ op een bijzondere én verre
tocht met hun tjalkje uit 1888. In de zomer
van 2009 vaart deze schuit samen met an-
dere Oudhollandsche schepen onder de
‘Statue of Liberty’ in New York! Met aan
boord ook hun zonen Richard en Bart als
maten en de aannemers van deze uitda-
ging, mede-organisatoren, Kees en Melle
Beelaerts van Blokland.  “Mijn concolle-
ga’s”  zoals Lodewijk ze noemt.
Vrouwe Cornelia ligt in (ge)vecht
De Provincie Utrecht hoeft overigens niet
op te veren van dit bericht. De Vrouwe
Cornelia komt gewoon weer terug in de
Nes. De Provincie wil, in het kader van
‘Restauratieplan de Vecht’ dat de langszij-
liggende tjalk verwijderd wordt. Reden: het
ontneemt de blik op de Vecht en ontsiert
het landschap. Wonderlijk als je bedenkt
dat vroeger juist met deze schepen over de
Vecht werd gevaren. Maar Lodewijk zal voor
de Provincie geen bakzeil halen en vecht te-
rug voor dit 120 jaar oude tjalkje ‘waar hij
een paar jaar voor mag zorgen’, want zo ziet
hij dat, om via de rechter te bereiken dat de
Vrouwe Cornelia ook na haar reis uit New
York blijft liggen waar zij al 18 jaar ligt. 
Natuurmens
Via Velsen-Noord en Bilthoven, waar hij van-
af zijn 12e jaar woonde, streek Lodewijk rond
zijn 22ste door zijn huwelijk neer in Vreeland
op Terra Nova in het 1e Poorthuisje. Al snel
bouwde hij eigenhandig ‘de Oude Herbergh’
voor zijn groter wordende gezin met 3 kinde-
ren, Lodewijk jr., Roos en Richard. Hier begint
hij ook zijn hoveniersbedrijf.  “Ik werk elke
dag met plezier” zegt Lodewijk. “Al op de mid-
delbare Kees Boekeschool koos ik voor de vak-
ken houtbewerking en tuinarbeid. De rest,
zoals taal en muziek gooide ik eruit”. Uit vrij-
heidsdrang werd hij eigen baas. Wèl na jaren
ervaring opgedaan te hebben bij een tuincen-
trum. Uit die tijd kent hij alle plantensoorten
uit zijn hoofd, zowel met Latijnse als
Nederlandse naam. Onbekende plantjes

plantte hij op. “Kijken wat er omhoog kwam”.
Lodewijk houdt van zijn vak: “je handen in de
aarde ontspant zo”. Hij houdt van bloemen,
het hele jaar door, van vaste plantenborders
en diversiteit. “Dat visualiseer ik voor mijn
klanten met houten stokken en draden, en
overtuig ze eerst dat ze dingen moeten weg-
denken. Nummer 1 is dat de ruimtelijke orde-
ning in orde is. Je lijnenplan vanuit je huis.
Het vertrut anders zo gauw. Wat zijn je zicht-
lijnen?” geeft hij ons mee.
Ridder van Vreeland
Lodewijk wil uitzicht, daarom is hij zeiler
en woont hij in dit polderig plassengebied,
omdat je ver kan kijken. Dat had hij goed
bekeken toen hij in 1990, na een tijdje ‘do-
lende ridder’ te zijn, op Joke verliefd werd
en introk bij haar en haar 2 kinderen,
Froukje en Bart, in het woonschip. Je kijkt
er tot voorbij Nederhorst. In november vier-
den ze hun 12,5 jaar huwelijk! 
Eens per jaar is Lodewijk ‘Ridder van
Vreeland’; verkleed als héraut wekt hij het
dorp op Koninginnedag. Een traditie die
hij voortzette. “Mijn 25 jaar in het
Oranjecomité heb ik al vol gemaakt dacht
ik”. Afgelopen jaar gaf hij het voorzitters-
stokje door.   Over ‘Door’ gesproken..., dat is
zijn hondje, een Jackie. “Waar je Door ziet,
zie je mij”. En dat is op nogal veel plaatsen!
Als bestuurder van ‘de Winkeliersvereni-
ging’ met 12 leden, zorgde hij voor uitbrei-
ding tot ‘de Bedrijfsvereniging’ waar niet
alleen serieuze zaken ter vergadertafel
kwamen, maar ook een goede borrel. “De
toenmalige fietsenmaker ging dan soms
een uurtje later open. Moest hij zich eerst
even opfrissen, omdat hij pas thuis kwam
bij openingstijd” grijnst Lodewijk. En wist
u dat het aan Lodewijk te danken is dat wij
hier kerstlampjes in de winkelstraten heb-
ben? Jarenlang actief als voorzitter voor het
Oranjecomité, voor het Bestuur van de
IJsclub en de Bedrijfsvereniging brengt hij
graag mensen samen. “Verder ben ik liever
een beetje lui, doe de dingen niet graag in
2 keer als het ook in 1 keer kan”. Goed or-
ganiseren en delegeren dus! Nu we straks
zonder hem Koninginnedag organiseren,
nemen we deze wijsheid graag van hem
aan. Van deze ‘Schipper naast Sinterklaas’
in letterlijke en figuurlijke zin; want
Lodewijk van Monsjou deelt immers al ja-
ren aan Vreeland uit!     A.W.

In de schijnwerper Lodewijk van Monsjou
Schipper naast Sinterklaas

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 20.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK

Charles Pelletier Methode Traditionelle brut en/of rosé € 9,99  
tegen inlevering van deze advertentie 2 voor € 17,50

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991
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Iedere donderdagochtend markt op de Fetha!

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de 
Fetha in Vreeland naar 
Kaashandel E. de Vries

Visprinses Renate

Aloys Hageman 
Voorstraat 15, Vreeland

Tel:0294-231514 Fax: 0294-230559

Ook tijdens de feestmaand hét adres in
Vreeland voor al uw DAGverse producten.

Gewijzigde openingstijden:
Tijdens de Kerstmarkt tot 21:00 uur

Op woensdag 24 december tot 16:00 uur
En op woensdag 31 december tot 16:00 uur

Wij wensen een ieder Prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

De vrijwillige molenaars Nico Perdijk en
Arie de Vink nodigden half november alle
donateurs van ‘hun’ korenmolen De
Ruiter uit voor een drankje en een kom
snert. Terwijl de zon onderging en de wie-
ken er lustig op los draaiden troffen de
gasten de eigenaren van de molen, Luc
van Hellemond en Bert Schwitters, en
lichtten de molenaars de laatste werk-
zaamheden aan de molen toe. Ook kreeg
iedereen de nieuwe, schitterende brochu-
re over de molen (een aanrader! Te koop in
de molenwinkel) en werd de nieuwe site
bekend gemaakt: www.korenmolenderui-
ter.nl. Wist u dat er al vanaf de 17de eeuw
een korenmolen op deze plek staat? De
molen die er nu staat is wat jonger, deels
uit 1776, en is in 1911 vanuit Barsinger-

horn hier naartoe verhuisd. Een plaatje is
het, een sieraad voor het dorp en een
beeldbepalend element dat charme aan
de oever van de Vecht verleent. Vanaf h
12,50 per jaar  bent u donateur van deze
molen en steunt u de molenaars bij de
aanschaf van zaken die niet direct onder
het onderhoud of enige subsidie vallen.
Zij onderhouden de molen vol enthousi-
asme, draaien iedere zaterdag en leiden u
graag rond. In het winkeltje wordt naast
eigen meel ook Vreelandse honing en
kruidkoekmix verkocht (Geheim van de
kok: alleen wat water of melk erbij en
klaar. Ideaal om met de kinderen te bak-
ken!) Loop op een zaterdag eens binnen bij
de molen of kijk op de website voor meer
informatie. U bent van harte welkom!  J.J.

Donateurs te gast in molen De Ruiter

In het laatste nummer van de Vreeland-
bode reageerde een dorpsgenoot op mijn
gezever met betrekking op alles wat zich
verplaatst langs de Vecht. 
Omdat Dolf een fervente wielrenner is voel-
de hij zich op zijn binnenband getrapt.
Bovendien vindt hij het maar slap dat ik on-
der pseudoniem schrijf en daar heeft hij
een punt. 
Maar dat van die wielrenners kan ik onmo-
gelijk terugnemen. Een groep wielrenners
bedrijft dikwijls wegpiraterij door dubbel-
dik over onze dijken te denderen. Zij tonen
zich de heersers van de weg. Als mede weg-
gebruiker (al dan niet met kind of hond)

moet je het vege lijf maar zien te redden.
Fietsers echter zijn mijn beste vrienden.
Zo’n  negativo ben ik dus ook weer niet.
Nou ja, toch nog wel iets te zeuren.
1. Half op de stoep geparkeerde Volvo’s

aan het begin van de Spoorlaan is mis-
schien goed voor autoschadeherstelbe-
drijven die afgeknapte buitenspiegels
mogen vervangen, van mij hoeven ze
daar niet te staan.

2. Liefhebbers van Red Bull gelieve de lege
blikjes van deze licht geestverruimende
drank toch echt bij de vuilnis op te ber-
gen en niet in onze parkjes achter te la-
ten. A. Zijn.

Wielrennerleed 2

Vanaf 18 december weer iedere 

donderdag op de Fetha en op 

12 december op de Kerstmarkt!

Zoals we in de vorige
Vreelandbode al meldden, is één van de lo-
caties waar gespeeld wordt voor de titel
“Pokerkampioen van Nederland” ons eigen
Dorpshuis aan de Fetha. Er zijn 28 spelers
die zich voor deze locatie hebben opgege-
ven, waaronder ook enkele Vreelanders.

Inmiddels zijn 6 van de 10 vrijdagavonden
gespeeld en ruim aan kop in Vreeland gaat
onze eigen Vreelandse Coolhandduke
(Gilbert). Zal hij de voorsprong weten te be-
houden? Nog 4 wedstrijden te gaan, en dan
is bekend wie van de spelers doorgaat naar
de regiofinales in Rotterdam.

Pokerkampioen van Nederland:
de spanning neemt toe

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave met dank 
aan de adverteerders. Om evenwicht tussen infor-

matieve artikelen en advertenties te bewaren stellen wij uw vrij-
willige bijdrage echter zeer op prijs. Dit kan via rekeningnum-
mer 11.27.81.632 t.n.v. Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!



DE OLIFANT

De Vreelandbode december 2008 13

Deze keer een gastschrijver in deze ru-
briek, die ons een voor de winter toepasse-
lijk verhaal zond dat in twee delen wordt
gepubliceerd. Deze maand maken we een
uitstapje naar Loenen. De Schaatssport is
in de dorpen Vreeland, Loenen aan de
Vecht en Loosdrecht altijd populair ge-
weest. Het schoonrijden, ook wel ‘zwieren’
genoemd, werd vooral door de boeren en
boerinnen beoefend. Maar ook voor de wat
beter gesitueerden was dit een populaire
wijze van schaatsen. Een leuke bijkomstig-
heid was dat op het ijs onderlinge contac-
ten vaak werden versterkt.
Ook was het gebruikelijk om bij sterk ijs in
groepen over de Loenderveense Plassen
naar Oud-Loosdrecht te gaan om daar op
de wijde ijsvlakte voor het dorp te schaat-
sen en natuurlijk  aan te leggen bij één van
de koek en zopies voor warme chocolade-
melk, snert of een bittertje. Per dorp ver-
schilde de populariteit van de diverse
schaatswijzen nogal. Zo waren er in
Nieuw-Loosdrecht voornamelijk rondrij-
ders (in Oud Loosdrecht daarentegen nau-
welijks), in Loenen zwierde zo’n 30 % en de
overige 70 %  reed hard en in Vreeland was
deze verhouding ongeveer 50/50. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat bij wed-
strijden in het hardrijden Loenen vaak
won, terwijl Vreeland juist bij het zwieren
de beker mee naar huis nam.
Waar in Vreeland al rond 1900 sprake was
van een redelijke verbroedering tussen de
verschillende sociale klassen op het ijs,
werd er in Loenen tot 1937 uitsluitend op

gescheiden banen gereden. De IJsclub
‘Loenderveen’, opgericht op 4 november
1885, exploiteerde een ijsbaan op twee
trekgaten van de Loenderveense Plassen.
Deze schitterend gelegen ijsbaan heette
‘De Heerenbaan’. Op de historische foto uit
1885(!) is deze te zien, met een met vlaggen
versierde koek en zopie en de kerktoren
van Loenen op de achtergrond. De dames
poseren in lange rokken en met hoedjes
op, zo ging dat toen. Later zou deze
Heerenbaan één van de eerste met baan-
verlichting zijn. De trekgaten waren ge-
scheiden door een legakker die tot de vas-
te wal doorliep. Op de ene kant mochten
de ‘gewone’ mensen schaatsen en aan de
andere kant de door de club geselecteerde
mensen waaraan de ijsbaan zijn naam ont-
leende. Rond 1937 kwam een einde aan
deze wonderlijke toestand. De legakker
werd op de kop doorgegraven en er ont-
stond een soort ovale ijsbaan. De nieuwe
foto is gemaakt ongeveer vanaf de plek van
de vroegere Heerenbaan: aan het einde
van het land van Cor Nab aan Oud Over,
achter de grote vierkante vijvers die een
paar jaar geleden zijn gegraven en tegen
de Loenderveense plas aan. Het leuke is dat
deze vijvers bij voldoende vorst door Cor
Nab als schaatsbaan opengesteld zullen
worden voor de Loenense jeugd. Zo krijgt
de historische ijsbaan een hedendaagse
‘nasleep’! Over de Vreelandse ijsclub
‘Voorwaarts’ leest u meer in de volgende
Vreelandbode. 

A. Lamme/J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen, 
presentaties en seminars

Straatweg 1, 3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478, fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

De Schaatssport in het Vecht en Plassengebied (deel1)
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie
Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

De oer-Vreelander
Kees van de Lee woont met zijn vrouw
Janny en zoon Kees op de Loenenseweg in
boerderij Sans Souci (zonder zorgen). Deze
ochtend sneeuwt het buiten en dat geeft de
knusse boerderij een extra mooie uitstra-
ling. Het hele gezin zit aan tafel als ik bin-
nenkom, inclusief een knecht, “die je te-
genwoordig natuurlijk medewerker
noemt”. De betovergrootvader van Kees
woonde er vanaf 1835, anderhalf jaar na-
dat veepest de vorige bewoners dwong de
veestapel te verbranden en de boerderij te
sluiten. Kees heeft bij graafwerkzaamhe-
den nog botten gevonden! De boerderij
ging via zijn grootvader over op zijn oom.
Zijn vader vertrok naar de boerderij op de
Kleizuwe, waar nu Van der Paauw zit. Dit
verhaal komt mij ineens zo bekend voor en
ze lachen. Tuurlijk! Kees is de broer van me-
vrouw Rozendaal, die eerder in de
Vreelandbode stond! De kans dat Kees de
boerderij van zijn vader zou overnemen
was klein Toch wist hij zeker dat hij boer
moest worden en heeft daarom nagedacht
om zijn geluk in Canada te beproeven.
Maar dan krijgt zijn oom een ernstig onge-
luk met de hooimachine en kan de boerde-
rij niet meer runnen. Kees gaat bij hem in
dienst en neemt na een paar jaar de boer-
derij over. Deze was destijds in pacht van
buitenverblijf Slotzicht. De eigenaresse liet
haar erfenis na aan het Pensioenfonds voor
de Hervormde Kerk. Hiermee waren domi-
nees verzekerd van een uitkering na uit-
diensttreding. Doordat de kerkelijke ge-
meente verplicht werd pensioen te beta-
len, was dit fonds overbodig en werden de
bezittingen verkocht. De boerderij dus aan
Kees. Het vermaak kwam destijds van de
vereniging van plattelandsjongeren. Daar
was vrijwel iedere jongere van het platte-
land bij aangesloten. Tijdens een van de
feesten van de plattelandsjongeren ont-
moet hij boerendochter Janny uit
Nederhorst den Berg. Ze trouwen en bij het
verlaten van het ouderlijk huis krijgt hij als
dank voor de onbetaalde werkzaamheden
op de boerderij 10 koeien mee. Naast zoon
Kees krijgen ze twee dochters, Ageeth en
Anita. Die wonen met hun gezin verder
weg, Anita in Zeist en Ageeth in Gemert. De
kleinkinderen komen vaak bij opa en oma
logeren. Gek op beesten zijn ze, vooral de
oudste van 12 die met kalfjes in de schuur
heeft liggen slapen. Het is altijd een zoete
inval van kinderen geweest.
Vroeger hadden ze een bed & breakfast tij-
dens vakanties. Vanuit heel Nederland en
daaromheen kwamen groepjes mensen lo-
geren. Ook hebben in het tweede huis ja-
renlang studenten gewoond, waaronder
onze eigen (juf) Sandra. Daar woont nu

zoon Kees, die drie jaar geleden de boerde-
rij van zijn vader heeft overgenomen.
“Eigenlijk wonen we dus bij onze zoon in”,
stelt Janny lachend. Het geeft Kees sr de
ruimte voor zijn andere hobby’s. Hij zingt
graag, is samen met Janny al jaren lid van
zangvereniging “Sursum Corda”. Ook
zingt hij bij het interkerkelijk koor “Credo”
uit Maarssen. En bij het mannenkoor
N.C.M. (Nederlands Concert Mannenkoor),
waarmee hij door Nederland reist. Dan mo-
gen de vrouwen van de zangers mee en dit
zijn erg leuke uitjes. Hij is ook lid geweest
van talloze verenigingen: het waterschap,
de kerkraad, de politiek, gezondheids-
dienst en ga zo maar door. Hij ontving hier-
voor zelfs een lintje van de koningin, met
de eervolle vermelding van dan al 82 be-
stuursjaren. Janny heeft, in een poging
hem zonder iets te verklappen naar het ge-
meentehuis te krijgen, zich in alle bochten
moeten wringen. Eerst had Kees een af-
spraak op dat tijdstip, toen ze die had afge-
zegd, brak een koe haar poot. Het is haar
toch gelukt en Kees was zeer onder de in-
druk bij het zien van al zijn oud-collegabe-
stuurders, vrienden en zijn familie. De laat-
ste jaren heeft hij zijn drukke bestuursle-
ven teruggeschroefd. Nu de kinderen het
huis uit zijn, is het fijn om er voor elkaar te
zijn. “Hoe ouder je wordt, des te meer ga je
tegen elkaar aanleunen”. Ik vraag hem wat
hij het meest kenmerkende aan Vreeland
vindt. Wat mensen zich volgens hem moe-
ten realiseren, is dat Vreeland een dorpsge-
meenschap is, geen stad. Dat vraagt om een
gemoedelijke omgang met elkaar, een beet-
je meer om je heenkijken dan alleen naar
je eigen stukje. Elkaar groeten en er voor el-
kaar zijn.

Ik krijg tot slot een rondleiding op de boer-
derij. Langs de grote hooischuur waar
Janny in het verleden zeer goed bezochte
exposities hield van haar schilderijen van
koeien in alle vormen en kleuren. Dan naar
de schuren met koeien, onderverdeeld in
kalfjes, jonge koeien, melkgevende koeien,
niet-producerende koeien, drachtige koei-
en en koeien die op het punt staan te baren.
Hij kent de meeste koeien goed, weet nog
precies welke koe afgelopen zomer wist te
ontsnappen. Hij vertelt honderduit over de
verzorging en de melkproductie van koei-
en. Ik wist niet dat 95% van de tweelingkalf-
jes onvruchtbaar zijn. En zo heb ik op deze
zeer gezellige ochtend weer iets nieuws ge-
leerd. 

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
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Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De import-Vreelander
Voordat ik met Melchior Meihuizen het
Rondje Zuwe ga lopen, word ik uitgeno-
digd voor een kop koffie bij hem thuis, in
de prachtig verbouwde boerderij op de
hoek van de Raadhuislaan. Hier wonen
Melchior en zijn vrouw Judith sinds acht
maanden. 
Dan trekken we de stoute schoenen aan.
Melchior overweegt nog even mijn voor-
beeld te volgen, door ook gympen aan te
trekken, bedenkt zich echter en kiest
voor laarzen. Ik zal hem daar tijdens de
wandeling nog om benijden, mijn schoe-
nen, sokken en broekspijpen zijn  aan het
eind van onze wandeling doorweekt. Hij
is tijdens de wandeling zeer geïnteres-
seerd in wie waar woont. Enkele namen
herkent hij van de Algemene Ledenver-ga-
dering van de Dorpsraad van afgelopen
maand, waar hij inmiddels secretaris van
is. Hij vindt het belangrijk om een bijdra-
ge te leveren aan het dorp waar hij woont.
Naast deze ‘taak’ is hij penningmeester
van Kunst aan de Dijk, een stichting die
jaarlijks een reeks  concerten en een schil-
derijen-tentoonstelling in de kerk van
Kortenhoef organiseert. Voor de tentoon-
stelling wordt momenteel een nieuwe lo-
catie gezocht. Mechior heeft hierover on-
langs met de Kerkeraad in Vreeland over-
legd. De kerk zou, mede gezien de prach-
tige lichtinval, zeer geschikt zijn. Het zou
voor Vreeland een enorme uitstraling
hebben. Hij hoopt dat de Kerkeraad in-
stemt. Tijdens de organisatie van een van
de tentoonstellingen, sprak hij twee me-
dewerkers, die beiden kunstgeschiedenis
hadden gestudeerd. Het kwartje viel en
bij thuiskomst heeft hij zich direct bij de
IB Groep in Groningen ingeschreven. In
eerste instantie als voltijd student,
switchte hij al spoedig naar deeltijd.  Het
moest wel leuk blijven, er zijn immers
meer dingen te ondernemen, nu hij niet
meer werkt. Hij is zijn hele werkzame le-
ven makelaar in commercieel onroerend
goed  geweest. Net als we langs de
Poloclub lopen, vertelt hij dat zijn eerste
baan bij het toen nog kleine Rotterdamse
kantoor van de ons welbekende Cor
Zadelhoff was. Hij  woonde in Mijnsheer-
enland, een klein dorp in de Hoekse
Waard. Doordat hij in 1980 gevraagd
werd om voor een Duits makelaarskan-
toor een kantoor in Amsterdam op te zet-
ten, verhuisden ze naar een woonboerde-
rij in Loosdrecht. Ook nadat Melchior ge-
stopt was met werken, bleven ze in
Loosdrecht wonen, zoon Nico woont er
nog steeds. Ze gingen pas vorig jaar op
zoek naar een kleinere woning, mede om-
dat de “Dijk” steeds drukker werd en het
onderhoud van de tuin, een kleine hecta-
re groot, die Judith eigenhandig had aan-
gelegd en onderhield, een (te) zware klus
werd. Al die tijd bleef Vreeland een grote
onbekende. Ze fietsten er regelmatig
langs en Melchior passeerde Vreeland op
weg naar zijn werk in Amsterdam dage-
lijks. Vreeland ingereden zijn ze pas voor
de bezichtiging van hun huidige huis.
Het was liefde op het eerste gezicht bij de
lommerrijke bocht bij het Sperwerveld

en de kleine boomgaard aan de
Raadhuislaan. “Dit is fantastisch!”. Nu hij
hier woont is hij minstens zo enthousiast.
Hij is geraakt door het dorpsgevoel.
Mensen zeggen elkaar nog goeiendag.
Dat is zeldzaam en niet te vergelijken met
de sfeer in omringende dorpen als
Loosdrecht en Loenen. Daar moet zuinig
mee worden omgesprongen. Dat bete-
kent niet, dat er over Vreeland een kaas-
stolp gelegd moet worden, maar wel, dat
bewoners van Vreeland de ontwikkelin-
gen die op ons dorp afkomen, kritisch te-
gemoet moeten treden. De Dorpsraad
moet de belangen van de inwoners uit-
dragen. Het is een van de weinige instru-
menten, om onze stem kenbaar te maken
tegenover “grote broer” Loenen. Daarom
meent Melchior, dat hoe meer leden de
Dorpsraad telt, des te krachtiger de
Dorpsraad haar stem namens de bewo-
ners kan laten horen. Zijn oproep is dui-
delijk, “Word allen lid”! De leefbaarheid
en het dorpsgevoel moeten behouden
blijven.  

Hij is een serieus persoon, maar niet
rechtlijnig. Hij doet liever dingen in over-
leg, dan meteen een streep te trekken.
Tijdens de verbouwing van een boerderij
op   het  landgoed, dat hij na zijn werkza-
me leven nog een tijd beheerde, ging er
iets goed mis met een te dekken dak. In
plaats van te stoppen met dit  bedrijf, is
hij ermee in overleg getreden, om te be-
zien hoe het probleem kon worden opge-
lost. Uiteindelijk werd een uitstekend re-
sultaat bereikt, zodat hij bij de verbou-
wing van zijn huis in Vreeland opnieuw
van de diensten van dit bedrijf gebruik ge-
maakt heeft. Ook nu geheel naar tevre-
denheid. Zo gaat hij met alles om en zo
wil hij ook omgaan met Vreeland en de
inwoners. Ruimhartig, geïnteresseerd in
wat hen beweegt, uitgaan van het positie-
ve in mensen. Bij terugkomst drinken we
nog een kop koffie en warm ik mijn nat-
te voeten aan de vloerverwarming. Judith
bevestigt de warme ontvangst die ze in
Vreeland hebben gehad en hoe blij ze is
hier te wonen. Dan wens ik hen een goe-
demiddag en verlaat ik deze betrokken
(nieuwe) Vreelanders.

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

BELLEN EN
BRENGEN

In VREELAND 
Bezorgservice in uw dorp. 

U Belt, Wij Brengen. 
Uw snacks/ijs en dranken aan huis 

Van donderdag tot en met zondag
van 17.00 tot 21.00 uur. 

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen 

op: 06-15202026

Lees de laatste editie op

www.vreelandbode.nl

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 
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Zoals ieder jaar trekt muziek-
vereniging De Vecht op kerst-
avond met sfeervolle muziek
door ons mooie dorp. Rond
negen uur spelen zij op het
Maartenplein. Hier kunt u
zich verwarmen aan vuur-
korven en genieten van de
unieke kerstsfeer. 
Dit jaar komt de muziekver-
eniging met een bijzondere
aanbieding. U kunt deze
kerstavond zelfs een miniop-
treden bij u thuis reserveren.
Stel u zit aan een heerlijk kerstdiner met
vrienden of familie. Wat is er dan nog
mooier dan een live kerstconcert aan ta-
fel. U kunt tot 20 december een optreden

aanvragen bij reserveren@muziekvereni-
gingdevecht.nl Een optreden bestaat uit
twee nummers en kost slechts h 30,-. Ieder
extra nummer kost h 10,-.

Kerstrondgang De Vecht

Op woensdagavond 17 december 2008 organiseert de
Klaverjasclub Vreeland ‘89 weer een gezellige kaart-
avond voor klaverjassers uit de Vechtstreek, ‘t Gooi en
wijde omgeving. De avond wordt zoals altijd gehouden
in het Dorpshuis Vreeland aan de Fetha 16 om 20.00
uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het Dorpshuis
Vreeland is rookvrij. Er is wel rookruimte aanwezig; tij-
dens de pauzes kan daar gerookt worden.  Er worden
drie ronden gespeeld. We spelen het Amsterdams sys-
teem met verplicht opnemen en we spelen individueel.
Bij binnenkomst wordt door elke deelnemer een tafel-
nummer per ronde getrokken. De deelname bedraagt
h 3,- per persoon; telefonisch opgeven kan tot 13 decem-
ber bij Jacco Groeneveld / Joke de Jong (0294-231599).
Spreek eventueel het antwoordapparaat in en vermeld
uw naam, aantal personen en vooral uw telefoonnum-
mer. U kunt zich ook opgeven bij Ties Huisinga (0294-
232357). Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook wordt er
een loterij gehouden.

Regionale Klaverjasavond 

Deze maand gaan de Vreelandse Daan Klever en Sander van
den Elsenhout op een reis, die hen door Australië (vanaf
Sydney via de Oostkust naar Cairns) via Singapore naar Zuid-
Oost Azië (Maleisië, Thailand, Cambodja, Laos) zal voeren. Ze
zullen 5 maanden op reis zijn. De reisverhalen zijn te volgen
op daanhoeisheten.waarbenjij.nu.

Daan en Sander op reis

Wegens gebrek aan genomineerde kandidaten voor “de
taart van de maand” is deze in de afgelopen maand he-
laas niet uitgereikt. Als eigenaar van de Dagmarkt be-
dacht Aloys een paar maanden geleden een leuke actie:
“de taart van de maand”. Maandelijks wordt deze taart
door Aloys aangeboden aan een Vreelander die iets bij-
zonders heeft gedaan voor de gemeenschap. Ook u
kunt iemand nomineren voor deze lekkere taart. Haal
snel het inschrijfformulier bij Aloys, want het zou zon-
de zijn als “de taart van de maand” verdwijnt!

Geen taart van de Maand

Familiebericht
Voor uw belangstelling en uw medeleven die wij

mochten ondervinden, na het overlijden van mijn
lieve zorgzame vrouw, onze moeder, oma en dochter

Marina Johanna Zeldenrijk-Korver 

Rini

willen wij u hartelijk bedanken. 

Het is voor ons een grote steun geweest te ervaren dat zij
door zoveel mensen gewaardeerd werd.  Rijk Zeldenrijk,
Cora en Evert, Tijmen en Annemarie, Nico en Martine,
Kleinkinderen en Mw. T Zonneveld-Weyman. 
Vreeland, december 2008

De redactie van
de Vreelandbode

wenst u fijne
kerstdagen en een

gelukkig 2009


